
1 

 

  :الديموقراطية، القومية والثقافة

 نقد اجتماعي للليبرالية واحدية الثقافة
 

 دانييلي كونفرسيبقلم 

 

أحمد محمد بكر موسى  : ترجمة  

في الشؤون السياسية مصري باحث    

 

 خالصة
 
قراطية أم الديمو ؟را مثاليا لحل المنازعات القومية هل توفر الديموقراطية الليبرالية إطا    

السؤال موصلة أكثر إلى النزعة القومية والصراع ؟ ال يمكن إعطاء إجابة حاسمة لهذا 
ألمر األخيرة نحو ا . ومع ذلك يشير االتجاه في المؤلفات العلمية في اآلونةواسع الصياغة

 ات" الذي برز عبر التخصصاالتجاه المتشكك في الديموقراطية. يعرض هذا المقال "األخير
. ي. ثم يربطه بمجال قليل الدراسة وهو التجنيس الثقاففي دراسة التحوالت الديموقراطية
ريخي تا، لكن أثره القافي ال يزال غير مكتوب حتى اآلنفالتاريخ االجتماعي للتجنيس الث

كاسح بما ينبغي أن تكون سماته الرئيسية موضوعات دراسية مستقلة. وهذا يتعلق بدوره 
    .بتعميم مفاهيم الديموقراطية الليبرالية األغلبياتية

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راطية والقومية واحدة من أكثر قضايا الجدل سخونة في أصبحت العالقة بين الديموق 
اف ك غير مدروسة بشكل. ومع ذلك بقيت مضامينها دبيات االجتماع السياسي المعاصرةأ

. واألقل تنظيرا على وجه الخصوص جتماع والعلوم االجتماعية األخرىفي علم اال
ور بها بناء تط ق المحددة التي، القومية والطرددة بين الديموقراطية الليبراليةالصالت المتع

س الثقافي وفرض القوانين الموحدة، ، التجنيالدولة عبر أوربا، مثل ممارسة المركزة
 .العادات والثقافة

 
، معرفينهم بالمتفائلين ظرةدعونا نبدأ بوصف المالمح الرئيسية لقطبي المنا     

فالسفة راض بأن العديد من ال. وبالطبع فاالعتاطية والمتشككين في الديموقراطيةبالديموقر
بساطة . ألن هدفي بي من المعسكرين  لن يكون له قيمةالسياسيين لن يعرفوا أنفسهم مع أ

أو الدمقرطة( موقراطية )أكثر هو التنويه ببعض التغيرات الحديثة في القيم المنسوبة إلى الدي
يميل  . باختصار،لفعل على افتراضات متفائلة سابقةوهو تغير في سياق رد ا

الديموقراطيون المتفائلون إلى رؤية فضائل الديموقراطية كنوع من الدواء الشافي لكل 
، اعتقد كثيرون أن العولمة أرهصت بعهد كانطي على األقل 2001الشرور. فحتى العام 
 قيةاإلستراتيجية التسويكذلك ت والشركا خبراء ائم". في الواقع اتجهجديد لـ "السالم الد

وانين قدة الجنسيات إلى تعزيز رؤية جنة سوق حرة ليبرالية جديدة محمية بللشركات متعد
. وازدهرت في العلوم السياسية إحدى الصيغ المحددة لهذه المنافسة في السوق الحرة

رية )أو نظ أعني ـ نظرية السالم الديموقراطيالمقاربة في تسعينيات القرن العشرين ـ 
بدا ال تحارب بعضها بعضا ألديمقراطيات الليبرالية" ( محتجين بأن " اسالم الديموقراطية

شتباك في صراعات داخلية هي أقل احتماال من األنظمة األخرى لال ،وعموما،تقريبا
 .(1)وخارجية

       

  االتجاه المتشكك في الديموقراطية     
 

 ،كسة وحتى اآلن إلى االتجاه المعاتشير معظم المؤشرات التجريبية منذ مدة طويل     
 . لذا فإن آراءدد الصراعان القومي والعرقي أيضا، يتمبمعنى أنه مثلما تتمدد الدمقرطة

. وفي نفس الوقت ٌهدمت مقاربتهم اإليجابية ئلين بالديموقراطية تتعرض للهجومالمتفا
يل معه الترميم: على سب يالرابطة العولمة بانتشار الديموقراطية الليبرالية بما ال يجد

لحدثين عقب بواسطة انظرية العولمة رأسا على المتصاعد لتسعينيات ال لب ظهور، انقالمثال
: (2)( وبواسطة الدراسات العلمية الحديثةسبتمبر والحرب على اإلرهاب11الدوليين )

يتجمع الدليل بسرعة إلثبات أن العولمة الجامحة تؤدي إلى انتشار إيديولوجيات راديكالية 
مل توسع الحركات المضادة . وهذه تشمحتملة ال تنحلديدة وإلى صراعات متعارضة ج

 ، مرورا بأطوار من الفوضى الشاملة و"انعدام النظام" العالميينلمكدنلة العالم
(Barber1996)، صعود شتات "إسالم عالمي" ضد كل من اإلسالم التقليدي واألمركة 
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(Roy2004)، انتشار الصراع العرقي في جميع أنحاء العالم (Chua2003 وحتى اإلبادة )
وذهب بعض الكتاب إلى حد اإلدعاء بأن نموذج العولمة  .(3)(Mann2005الجماعية)

وإنما هو في  ،(Barber1996األمريكي ال يؤد إلى الصراع والحرب العالميين فحسب )
وهذا  .(barkawi2006; see Drake 2007حد ذاته في واقع األمر نوع من الحرب )

تحدة من بقيادة الواليات الم تي ترفض االشتراك في عملية العولمة يعني أيضا أن البلدان ال
وإما تصبح أهدافا للعدوان العسكري . وأدت األحداث   المحتمل جدا أن تكون إما مهمشة

الناتجة عن الهزيمة الذاتية للحرب على اإلرهاب التي دشنتها الواليات المتحدة بالهجوم 
لديمقراطية في جميع أنحاء يبة أمل مريرة في اإلى خ 2001على أفغانستان في أكتوبر

  في النموذج األمريكي للديموقراطية.، وبخصوصية أكثر العالم
 

ومع  .موقراطيةواحتراما بكثير من نقد الدياضح أن نقد العولمة أكثر موثوقية من الو    
وا من ن جعلم األول ألن صناع السياسة الغربيي، وذلك في المقاذلك فإنهما غالبا ما يُخلطا

رة و. ومن الضرحقيقة مسلما بها ية الليبرالية و العولمة جنبا إلى جنبزحف الديموقراط
وقراطية. م، ألن العولمة ليست هي نفسها الليبرالية وال الديالواضحة التمييز بين االثنين

العولمة بقيادة الواليات ، بالرغم من لعب الصين دورا محوريا في فعلى سبيل المثال
 .ال توصف كديموقراطية  أنها، إالحدةالمت
 

هنا لتمييز هذا االتجاه  (Conversi 2006ستخدم مصطلح الشكية الديموقراطية )ن    
. يشترك كل مؤلفو هذا االتجاه في نفور مطلع الفكر المناهض للديموقراطيةالمعاصر من 

ين بدا بينهم و. وتوجد أرضية مشتركة محدودة جالعشرين من السياسات البرلمانية القرن
. في نوالقومية اإليطاليتين المتطرفتي، الذين ألهما الفاشية النخبويين أمثال باريتو ومسكا

لشائعة الواقع جاهر المتشككون في الديموقراطية بخيبة أمل مريرة من األنماط ا
في  مناؤين للديموقراطية، ومع ذلك فإن أغلبهم غير ناقدين وال للديموقراطية األغلبياتية

لجة حالي عن معا. بل تحرك النقد باألحرى إلى عجز الديموقراطيات الليبرالية الحد ذاتها
 ، من الهجومركات إلى اإلرهاب والصراع العرقي، من ال مسئولية الشسلسلة من القضايا

. ويصبح النقد أكثر داللة عندما يبزغ من ضمن لحريات المدنية إلى احترار الكونعلى ا
في الواقع  .(see Grayb 1998 , for an early warning analysis) الميدان الليبرالي

الية، على الليبرالية وقيم الليبر إن الهجوم على الليبرالية الجديدة في حقيقته ليس هجوما
يف ط( إلى ، جورج سورسين باربر، جون جرايبنجامن شتى )حيث انضم نجوم ليبراليو

ماركسيو المنحى بان الطبيعة اإلمبريالية الُكنهية العلماء  . ومن زاوية أخرى يجادلالنقاد
للعولمة بقيادة الواليات المتحدة هي المسئولة عن العديد من أوجه القصور في مجرى 

الية الجديدة ( الليبر2003) وعلى سبيل المثال يصف وود .(Robinson 1996الدمقرطة )
سكانه بسرعة لم يسبق لها ب و" يعقد النية على تدمير الكوكبأنها نظام عالمي "شمولي

ية على حساب االستقرار . و ُروج العالم الرائع ذي النزعة االستهالكية الرأسمالمثيل
وأفسدت صالحيات الشركات مؤسسات الدولة مؤذنة  .ان، وحقوق اإلنساالجتماعي، السالم
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ويجادل بعض العلماء بأنه  .(Crouch 2004) بدخولنا عصر ما بعد ديموقراطي مشئوم
ى تعزيز بالغة حقوق اإلنسان قد تضر فعال بالعالقات العرقية البينية وعالقات تحت حت

الديموقراطيات األغلبياتية كمعطية ، شخص آخرون وأخيرا .(Snyder 2000) الدولة
 .(Mann 2005أرضا خصبة للتطهير العرقي واإلبادة الجماعية)

 
ركي لم يعد يؤد وظيفته في مجموعة يعد الرأي القائل بأن نموذج الديموقراطية األمي     

 لك إما ألنه ال يمكن. وذجميعا هؤالء المؤلفين جاالت هو القاسم المشترك بينكاملة من الم
وإما ألن نفس  ،(Encarnación 2005) ، وخصوصا بالوسائل العسكريةتصديره جملة

اخل ية في الدفكرة أن الواليات المتحدة تظل راسخة "نموذجا " ديموقراطيا ُشكك فيها بجد
وإذا ما صيغت  .(Lieven 2004; Wolf 2007; Wolf 2006)2001األمريكي منذ العام 

 العولمة "كحرب كونية على اإلرهاب" فإنها تصبح في الحقيقة "حربا كونية على الحرية"
(Paye2007). بأن تكاليف العولمة بعيدة المدى قد جادل آخرون، مثل دنيس سميثو ،
 : " تثير العولمة موجة من االستياء العالميتعلق بالحرية وحقوق اإلنسانيما يتكون مدمرة ف

ل ، فإن الثأر إلذالذه القوة. وعندما تتداعى هخوف من القوة العسكرية األمريكيةيكبحها ال
كل هذا يتناقض بحدة مع رؤى الليبرالية  .(Smith 2006,1) العالم سيضرب الغرب"

ي التسعينيات بأن نموذج الديموقراطية األمريكي يمكن الجديدة األكثر محافظة السائدة ف
 .(see Hadenius1997) وينبغي تصديره

 
ة عند معالجة قضية احترار تصبح حجة المتشككين في الديموقراطية مقنعة خاص        
. فمن المستبعد جدا أن تستطيع المؤسسات الديموقراطية الحالية الوقوف في وجه العالم

 Shearmanتماعية التي سببها تغير المناخ الذي تنبأ به علماء البيئة )االضطرابات االج

and Smith2007). ع فيه بعد ضمن ومع ذلك فالنقاش حول آثار احترار العالم لم يشر
نقول  ،أنفسنا في  القومية، الوطنية والصراع العرقيوقبل أن نحصر  ,العلوم االجتماعية

مية، ستقرار عديد من البلدان النااخ هي بالفعل تهديد الإن موجة التزايد السريع لالجئي المن
 حتى على المدى - البلدان األغنى . ومن غير الواقعي االعتقاد أنمثل السودان وأثيوبيا

 . وال يزال بعض المؤلفينعواقب المدى الطويل ناهيك عن، ستظل غير متأثرة -القصير 
 .لى األقل على المستوى فوق الوطني، عمتفائلين حول بقاء الديموقراطية  في هذا المجال

بأن مشكلة كارثية المدى مثل احترار العالم ال  2000جادل باري هولدن كاتبا في العام 
: ما دامت االستجابة العالمية الميةيمكن حلها إال عن طريق شكل جديد من الديموقراطية الع

 ، فهو يرفض المفهومسيادة حدوثها في عالم من دول ذاتلمثل هذا الخطر العظيم ال يحتمل 
 Holdenالليبرالي الكالسيكي أن الديموقراطية يجب أن تحدث داخل نطاق دول محددة )

ولكن تتجه أكثر التحليالت األخيرة إلى  مزيد التشاؤم وكثير التوجس من أن  .( 2002
لعولمة اطبيعة الديمقراطية ستبدأ تعيث فسادا في هياكلنا االجتماعية الضعيفة التي قوضتها 

بأن يكون مجاال  ، يعد تغير المناخباختصار .(Shearman and Smith 2007سلفا )
 . لكن األدبيات الموجودة ال تزال نادرة جدا. في الديموقراطية المتشككين رصينا لنمو آراء
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ومع ذلك يوجد مجال تبين أنه مدرار بصفة خاصة في تفكيك األفكار الكانطية الجديدة     

دراسات القومية" . إنه حقل "ل اضمحالل وشيك للصراعات الوطنيةطويال حوالمستقرة 
بدراسات  ، وفي أماكن أخرى مثل الواليات المتحدة يشار إليهمتداخل التخصصات
 Kaufmann and Conversi forthcoming ) الصراع العرقي"" السياسات العرقية أو

أو الدمقرطة  -معمم بأن الدمقرطة  فقد أدى انهيار الشيوعية األوربية إلى وعي .(2008
. لهي في جذر األشكال الوحشية خاصة من الصراع العرقي والحروب داخل الدو -الفاشلة 

اإلبادة  ،، صعود الوطنية الروسية والصينيةمنذ تفكك يوغسالفيا، الصراعات في القوقاز
 قيايع أنحاء افريت األهلية في جم، وانتشار النزاعاجماعية في رواندا وتيمور الشرقيةال

ونوقش . واالجتماع تجاهل القومية العرقيةوأجزاء من آسيا لم يستطع علماء السياسة 
 ديثةابية ونُظر في جملة أدبيات حوالتجمعات االنتخ،ارتباطها السلبي بالدمقرطة، التصويت

االجتماع  علمي (.وفي إطارsee Mansfield and Snyder 2005لكنها خصيبة )و
انب المظلم الج"عن اإلبادة الجماعية  ياسي يقول ميشيل مان في كتابه الشهيرلسالتاريخي وا
إن معظم حوادث التطهير العرقي في القرن العشرين يمكن أن يكون لها  "للديموقراطية

. "التطريف المتراكماتصال بالدمقرطة المعطلة عبر تفاعل معقد بين حكم األغلبية و"
ولكنه يظل نقدا للطرق  ،وال حتى لعمليات الدمقرطة قراطيةوالكتاب ليس نقدا للديمو

وللحقيقة  .طريقة تصديرها إلى العالم بأسره، ولالتجنيسية للديموقراطية الليبرالية الجديدة
راطية وققد ال يجد راكبو أمواج الديم" :كتاب أواسط التسعينيات من أنهفقد حذر بعض ال

لة في عادتنا السيئة حيث نساوي شك. يكمن جزء من المنفس الشاطئ الذي قصدوه "
ـ " رست داخل كما موالديموقراطية السياسية و، الحداثة، التمثيل، الليبرالية"الديموقراطية" ب

 "منذدويل و سمانس أيضا كيف أنه  والحظ .(Schmitter 1995, 15-16) "الدولة القومية
أراضي دول ذات  ، فإن كل الصراعات المسلحة تقريبا حدثت داخلنهاية الحرب الباردة

  . (3 ,2006)سيادة"
 

جانس ى التيقيم القسمممممممم التالي باختصمممممممار تلك النظريات الليبرالية مؤكدة الحاجة إل      
, عبر ممماركس وبممارتو ر. فمن مممل إلى جللنلممة الحممديثممةالممدوالعرقي والثقممافي لتطور 

ليين ، غير الليبرانمشممتركا رابطا بين الفالسممفة السممياسمميين الليبراليي ، نجد رأياوالنخبويين
ولة الحديثة تحتاج إلى أن تكون هذا الرأي عادة بأن الد . و يجادلومناهضمممممممو الليبرالية

الغا ، باه في عصمممر القومية المظفرةاالتج هذا . وتوسمممعمتجانسمممة " لكي تسمممير بسمممالسمممة"
نحصممر في سممنوات ما بعد . وا1945و  1914لفاشممية األوربية بين ذروته في سممنوات ا

سمممها وس ميدوسممما أنففمنذ التسمممعينيات تخلق رؤ .الباردةظهر ثانية بعد الحرب لي ،الحرب
ذه . وذلك ألن هجديد هنا وهناك في بلدان مختلفة، وخصمموصمما في يوغسممالفيا السممابقة من

فسمممر ، وهذا يوقراطيةالدول غالبا ما تكون مارة عبر فترة انتقالية من االسمممتبداد إلى الديم
 يةالديموقراط شمممممممككين في الديموقراطية  التحوالتات المتالكثير من مؤلفلماذا عالجت 
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(Mansfieled and Snyder 2005) والصممممممراع العرقي معا ( Chua 2003; Paris 

2004; Synder 2000). 
 
أزعم أن الجدل المتشكك في الديموقراطية األخير حول ما إذا كانت الديموقراطية       

. ي أن تعاد صياغته من منظور ثقافيالدول ينبغتشجع أم تثبط الصراع داخل الدول وبين 
موس الخلط بين الدي الوطنية السلبية لتعددية الداخلية من خاللينشأ من إنكار الدولة لف

( والميل المترتب عليه من كل الدول القومية الحديثة نحو مماثلة Mann 2005) واإلثنوس
هي إيديولوجية دولة  لسلبيةفالوطنية ا (.Yiftachel and Ghanem 2004شعبها عرقيا )
. إنها تنزع إلى تدمير الثقافة، بين مواطنيها -وخصوصا اآلخر العرقي  -ترفض اآلخر 

 . وساد هذا النموذج في أوربادائما القوميون التدمير ، كما طالب بذلكبدال من الحفاظ عليها
 من الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية األولى.

 
ا للرؤية الشكية في د على األقل من الممكن أن يكون متوقعواح اهناك نقد      

ة ، يبدو كثير من المتشككين في الديموقراطيالديموقراطية: عند التعامل مع الصراع العرقي
نهم تعاملوا . في الحقيقة إم طبيعته يتنافر مع الديموقراطيةغافلين عن حقيقة أن العنف بحك

 موقراطيةبدال من التعامل مع الدي ،رطة الفاشلةة أو ببساطة مع الدمقمع نقض الدمقرط
ال يتناقض مع الديموقراطية وحدها، بل إنه يتنافر مع : فالعنف ذاتها. إن مقاربتي أوسع

معي، لثقافيان متشابكان بعمق مع الحرب، العنف الج. لذلك فالتجنيس والتدمير االثقافة أيضا
(. ويغذي التصنيع بقيادة الدولة، Conversi 2007a,bواالنقالبات العنيفة )،العسكريتاريا

ا يقول أو كم إنكارا جذريا للغيريةوالخدمة العسكرية الجبرية مجتمعين  ،التعليم اإللزامي
  .(4) " للعناصر البشرية( "إنتروبية مضادة2006ارنست جلنر) 

 
س الداخلي انجفكرة أن الدولة القومية تتطلب نوعا من الت طر العديد من الليبراليينيتشا     

الحاجة المزعومة لهوية قومية مشتركة ... قد لكي تسير كما ينبغي. ويؤكد كيميلكا أن "
وفي القرن التاسع عشر  ،(52 ,1995) "تكرار في عموم التراث الليبراليأثيرت مرارا و

عرقي مركزي  ارتبط استدعاء هوية قومية مشتركة في كثير من األحيان بتحقير"
( ومية الدولةتاريخية )صعود قا أحداثوالحظ أن  .(53 ,1995) "رلمجموعات قومية أصغ

لموازي محترم االليبرالي  قد حجبتا التراثكالهما واحدية الثقافة  والسيطرة التامة للليبرالية
 . التنوع الثقافي

 

 الليبرالية واحدية الثقافة

قاق كلة االنشمممملتعامل مع مشممممفشممممل كل من الليبراليين والماركسمممميين في الغرب في ا     
سبة لكلتا النظريتين شير ي، فأن المؤشر التجريبي الذي وفرته الدولة القومالعرقي. وبالن ة ي
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في التجانس الثقا ، الصممممناعية والعسممممكرية كانت مسممممخرة لفرضإلى أن القدرات التربوية
 . ويسممتطيع المرء بنفاذ البصمميرة االدعاء بأن هذا المشممروع فشممل فشممالعلى شممعوب كاملة

سياسالسلم، حقوق اإلنسان وحفظ فيما يتعلق باألمن الدولي ذريعا  يون،. وحلل الفالسفة ال
 see)الليبرالية واحدية الثقافة وأفخاخها فة مذهب " التعددية الثقافية "، وخصمموصمما فالسمم

Kymlicka 1995, Kymlicka and Patten 2003)قضممممية من زاوية . وهنا سممممنعال  ال
 . اجتماع سياسي أكثر

الليبراليين واحديو الثقافة، وهو  ( أهم1873 – 1806ان جون سمممممممتيوارت مل )ك      
رة عموما وهو مطابقة حدود لألنظمة الح "يوجد شمرط ضمروري :1861القائل في العام 

 .(Mill 1875, as cited in Acton 1919, 285" )هاقومياتالدولة مع أؤلئك الذين من 
ورات سمممممتي، الذي الحظ بحق كيف أن تفكير ونورذه الرؤية الثاقب من والكر كيأتي نقد ه
، ألنه اعتقد أن السمممممممكان متعددو على خوفه من الحكومة االسمممممممتبدادية مبنيا" مل كان

 ,Connor 1972 ) تقنية فرق تسممد" لنزعة التسمملطية التي سممتسممتعملالقوميات سمميجلبون ا

داخل  فةوبكلمات أخرى سمممممتكون المجموعات السمممممكانية المختل .(2004 ,28-66 ,1993
 يز السممملطة بوسمممائل غيرالدولة غارقة في منافسمممات متبادلة ومن هنا السممممال للدولة بترك

لتجزؤ الداخلي مضمممممممر : ابعد فوات األوان أن العكس صمممممممحيح . ولقد فهمناديموقراطية
سبب طبيعته الجوهريبالديموقراطية سبب تنكر نخب الدولة له، ليس ب في الواقع  .ة وإنما ب

وذلك للتغلب على التجزئة  ربية سممممممملطتها وثقافتها جذرياالدول األو مركزت العديد من
ناجمة ع يد المزعومالمحتملة ال هد لداخلي والت ا . وكم"تمثل في "األمن القومي ن التنوع ا

سممممنرى تسممممتخدم النظم االسممممتبدادية التهديدات الداخلية والخارجية ذرائع لفرض السمممملطة 
 ة" مركزت النظم الشمممممولية واالسممممتبداديق تسممممدتقنية فر . فبدال من "اسممممتعمالمركزيةال

. وهي تفعل ذلك عادة بواسممطة اسممتحضممار تهديدات كبرى السمملطة في أيديها زيادة وزيادة
 . وفوضوية مزعومة ،، انفصاليةوطن المقدسة تحدثها قوى انقساميةلوحدة ال

( 1924 -1856) م تأثيرا فلسممممممفيا على وودرو ويلسممممممونربما كان مل هو األعظ      
هذا النظام الذي  .(Wilson 1918)مهندس النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية األولى 

. "القرن األمريكي، هذا المبدأ الذي دشمممممممن "على مبدأ حق تقرير المصمممممممير الوطنيبُني 
لة ... جميع الحواجز " :دئ وودرو ويلسمممممممون األربعة عشمممممممرة هيوكانت أولى مبا إزا

واة في الظروف التجارية " وذلك للمنافع الممكن إدراكها االقتصممممممادية وإقامة نظام مسمممممما
ريات المتنافسمممممة فقد عهدت لتوسمممممع سممممموق الواليات المتحدة . أما فيما يتعلق باإلمبراطو

لى ، عفة تماما لمطالب جميع المسمممتعمرات، منفتحة العقل ومنصممم" بتسممموية حرة المبادئ
صممالح الشممعوب المعنية ينبغي أن أسمماس مالحظة دقيقة لمبدأ أن تحديد كل قضممايا سمميادة م

ند ملكيتها مقررا يكون على وزن متعادل مع المطالب العادلة . هذه "للحكومة التي سممممممم
. وبطريقة أكثر تحديدا أوصت بـممممممم " تعديل حدود لجملة تلخص مبدأ حق تقرير المصيرا

ذي المبدأ ، البوضول "لكيان األمة" ")تشديدي( إيطاليا ... على طول حدود ممكن تمييزها
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را صربيا عبورا حستُمنح أوصت المبادئ األربعة عشرة بأن ". ودعمته الفاشية بعد ذلك
" بمعنى أنها ستدم  البوسنة والجبل األسود وستوسع سيطرتها في نهاية وآمنا إلى البحر

المطمماف لتشممممممممممل كممامممل دولممة يوغسمممممممالفيمما كممما كممانممت متصمممممممورة في الطريق إلى 
المجر أصممحاب المكانة بين  -شممعوب النمسممار ". ومن جانب أخ(1919 -1918اي)فرسمم

األكثر اسممممترسمممماال للتطور ، وينبغي منحها الفرصممممة األمم نتمنى رؤيتها مصممممانة ومؤمنة
، أن تضممممممممن حيماة آمنمة ال نزاع فيهما األمم  ... تحمت الحكم التركي ينبغيو". المذاتي "
دا بالنسممممبة لألرمن أ متأخرا ج. جاء هذا المبدبدون تدخل إطالقا للتطور الذاتي" وفرصممممة

، بينما عطلت الحيل التركية اسمممممتأصممممملت معظمهم اسمممممتباقيا، ألن القوات المسممممملحة ككل
أقرت مبادئ ويلسممممممون و. (Eskander 2000)الديبلوماسممممممية المتالحقة قيام دولة كردية 

أيضمما بالحاجة إلى إقامة " دولة بولندية مسممتقلة ... سممتشمممل األراضممي التي يقطنها سممكان 
ية "ثابتو الب ند حا المعقوالول ي  وال. وكان هذا اقترا ، نظرا لمسمممممممتوى ا إلى حد بعيدعمل

 .ي وصمممممممفة  لمزيد من التطهير العرقياالختالط العرقي العالي في المنطقة وكان بالتال
بالي للتعايش األوربي العثماني عدد مت بدأت كل هذه التغيرات فك النسمممممممي  الواسمممممممع ال

 . العرقيات ومتعدد الديانات

لمبادئ األربعة عشممرة ، فإن ا األوسممع لتقرير المصممير المدعمة لبحسممب المثل العلي       
ق لدول الجديدة ينبغي أن تكون متطاب قائمة ".  ة مع األقسممممممممامحدود ا ية "ال القومية العرق

في  ،غي أن تكون متجانسمممة أكثر ما يمكنوبكلمات أخرى فإن كل وحدة تقرير مصمممير ينب
 .لمضمممممممطهدة حقها في تقرير المصمممممممير، حيثما كان ذلك ممكنات احين ينبغي منح األقليا

نت خلق نظام عالمي أكثر اسممتقرارا، فإن النتيجة كانت وبالرغم من أن الفكرة األصمملية كا
 ، ألن جميع كياناتالفوضمممى األوربية في : آذنت مبادئ ويلسمممون بزيادة متسمممارعةالعكس

. واالضممممطراب النات  كان ظهرانيهاالعديد من األقليات بين الدول المنشممممأة حديثا شممممملت 
ي في سمميا في أوربا وبالتالمالئما جدا لتوطيد الواليات المتحدة بوصممفها القوة المهيمنة سمميا

تا في وتشممميكوسممملوفاكيا )قامافتقرت بعض الدول المنشمممأة حديثا مثل يوغوسمممالفيا و. العالم
يكوسمممملوفاكيا ي تشمممم، في الواقع تجاوز عدد األلمان ف( إلى أغلبيات واضممممحة1918العام 

عدد السممممممملوفاك لدول،. وأدى األولى  هذه ا يات في معظم  مان  وجود األقل خاصممممممممة األل
 .ركات تحررية وحدوية وأنظمة فاشممميةإلى اسمممتغاللها عن طريق توسمممع ح ،والهنغاريين
، األلمان والهنغاريون في تطبيق الخصممممممموص رغب الوحدويون اإليطاليونوعلى وجه 

 .ير الويلسمممممونية على أقلياتهم على أسمممممس عرقية صمممممارمةالمصمممممنفس مبادئ حق تقرير 
 ة ودمجهم ضمن أوطانهمالعرقيين كاف ى استرداد وإعادة توحيد المشتتينوسعوا جاهدين إل

 .الخاصة بهم

جون  ، وخاصمممممممةلكثير للفكر الليبرالي البريطانيألن المبادئ الويلسمممممممونية دانت باو    
تطورات إعادة عرض تأثيره على ال، فمن الضممممممروري (Martin 1985)سممممممتيوارت مل 

، أصممبح مبدأ " أمة السممياسممية المعاصممرة بإيجاز. معززا بتطورات اجتماع سممياسممي أوسممع
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 ،رقية خالل حقبة بناء الدولةدولة واحدة " الليبرالي قوة مؤثرة في أوربا الشممممممم -واحدة 
ية الن ية ماذج العملتماما كما قدمت النزعة العرقية األلمانية والنزعة اليعقوبية الفرنسممممممم

ة مالرئيسية للتعبئة القومية . فقد قرأ القوميون والوطنيون في معظم الدول األوربية المقوم
يون . فعلى سمممممممبيل المثال عاون القوميون الصمممممممربلمل وترجموا له على نطاق واسمممممممع

 الب شمماب. فكطيل بحلول منتصممف القرن التاسممع عشممرم الليبراليون فعال على نشممر نتاج
 r.1903-1918 andالملممك اإلصمممممممالحي بيتراألول كمماراجورجيفيتش )( ترجم 1918)

 Anzulovic 1999;Cviic)( بنفسه كتاب مل عن الحرية إلى اللغة الصربية 1918-1921

. عموما اسمممممممتحوذ تقدميو الحركات السمممممممياسمممممممية المتطرفون ونخب الدولة على (1999
 .رقياالية واحدية الثقافة فصارت مانعة، وحدوية وتوسعية عالليبر

 

 النقد الليبرالي

     
احش ميل الف ( لخطأ1902 – 1834تعرض مؤرخ األفكار الليبرالي اللورد أكتون )     

. وربط (Acton1919) : في الواقع إن التجانس يسهل الحكم االستبداديعكسها تماماوتبنى 
لنظرية القومية ا"إن السبب الحقيقي للطاقة التي اكتسبتها  :أكتون بين القومية والديموقراطية

هو انتصار المبدأ الديموقراطي ... ُشملت نظرية القومية في النظرية الديموقراطية لسيادة 
، فالوحدة ضرورية واالستقالل مطلوب لتأكيد عامة ... لكي تمتلك إرادة جماعيةاإلرادة ال

إلى  النتماءأمة مستوحاة من الفكرة الديموقراطية ال يمكنها السمال لجزء من نفسها با ...أن
  .(287 ,1919)دولة أجنبية" 

  
، لذلك سأعنى فقط بالمضامين (1993)فحص كونور طعون أكتون ضد مل       

العتاد  . هناك كمية هائلة منقضيتي الديموقراطية والتمثيليةاالجتماعية األوسع وارتباطها ب
. باختصار وسأشير إلى بعضها (Lang 2002; Massey 1969)المتال لدعم حجة أكتون 

. ولكن قبل الدمقرطة والقومية"ر حداثة حول "والهدف مرة أخرى هو ربطها بالجدل األكث
 . الشموليةاالرتباط بين القومية واالستبداد/ذلك نحن بحاجة إلى استكشاف 

    
ولوجي اسة تجنيس إيدي( سيبالطبع تستلزم الشمولية )وفي معظم األحيان االستبدادية     

فالتجنيس  .سيطرة على االقتصاد والرأي العامكجزء من إستراتيجية أوسع لل، وثقافي نشطة
الغة ذروتها ، بوبات قانونية ضد المنشقين ثقافياعملية من أعلى إلى أسفل تنطوي على عق

. وعلى العكس كما سنرى فإن بعض أشكال التجانس قد في عنف جماعي انتقائي مرارا
ون . فقد يك، كنوع من األمر الواقعم تعليمياتوجد قبل فرض بيروقراطية ممركزة ونظ

 .و المنت  النهائي لسياسات الدولةالتجانس وقد ال يكون ه
 



10 

 

قافة ن حيث تقاسم "الثعلى األقل م -هناك حاالت سبق فيها وجود مجتمع متجانس نسبيا     
. ليدياقالت لم تُسد االستبدادية ت. وفي هذه الحامجيء الدولة القومية الحديثة -الرفيعة "

رار وُعرفت باستق ، السويد وأيسلندا متجانسة لغويا قبل عهد القوميةأصبحت الدانمارك
ى الشمولية واالستبداد. ومع ذلك يظهر . فالتجنيس قد ال يؤدي حتما إلديموقراطي رائع

. وعمليا أصبحت هذه هي ة محاولة فرض التجانس على التنوععادة في عملي االستبداد
 . وللتلخيص يمكننا بسهولة أكبر تحديد عالقة أوثقسياسات القرن العشرينة المميزة لالسم

 .التجانس واالستبداد كما تنبأ مل بين التجنيس والشمولية مما بين عدم
 

كان اللورد أكتون مشغوال على وجه الخصوص بنذر شؤم المركزية االستبدادية       
وكما سنرى . (Butterfield 1946, Renzi 1968)الواضح في القومية اإليطالية منذ بدايتها 

ا الفاشية استغلته الوطني نواة أكثر استبدادية غاريبالدي للتحريرفقد أكن نموذج مازيني/
. قد تكون صحيحة إلى حد ما (Baioni 1997, 2006, Banti 2005)على أكمل وجه 

، حكم طبيعتهاقرة بيا تكون غير مستالفكرة الملية أن الكيانات السياسية غير المتجانسة داخل
يسود عدم االستقرار والحرب ألن الدولة  . على العكسكن هذا ليس فهما أصليا سليما لملل

. إن النظم الشمولية لالنخراط في اإلكراه والقمع المركزية تستطيع استدعاء مبدأ مل
دم التجانس ضار بالسالمة والمستبدون في جميع أنحاء العالم يتذرعون ببديهة مل أن ع

. وقد وفرت هذه البديهة األساس المنطقي لسحق أشكال عديدة من المقاومة لوطنيةا
 .    ها فحسبوالمعارضة وليست العرقية من

 
فإن  . بل على العكسم يقهر عدم االستقرار بشكل طبيعيبيد أن تعميق بناء الدولة ل      

معبئة  ،المحليةأثارت رد فعل المجموعات  محاولة الدولة المركزية تجنيس الثقافات
ة، القومية والقومية المضاد وأدى هذا تاريخيا إلى دوامة. مجموعات سكانية ضد الدولة
أكثر مركزة مفرخة بدورها مزيدا من وعوات أخرى  ،بعض الدعوات االنفصالية

ي بكاملها ف)يقصد أوربا، المترجم( االنشقاقات والمركزات المضادة حتى أُغرقت القارة 
ناء األمة عن طريق "المركز" رد أفرز بو. شريها اإلنسان في التاريخ البأسوأ مأساة صنع

 ن. وكما تعرض عدد متزايد منفسه " ضد ذلك المركزبناء األمة عن طريق "المحيط فعل
سات ، أسفرت هذه الدرا( وعدد قليل آخر2004 – 1972)، بريادة كونورتماععلماء االج

 ستظل نتيجة لتجنيس الدولة القومية.عن أن المشكلة الرئيسية كانت، كائنة، و
 

 ،، الفاشيدولة الشموليبالطبع يحتاج بناء الدولة الليبرالي إلى أن يكون مميزا عن بناء ال    
 Kymlicka and Opalski 2001, 54; see) بناء الدولة غير الليبرالي بصفة عامةأو 

also Schmitter 1995). باالنتماء يفضيان أكثر ن ثقافة مشتركة وشعورا مقولة مل إ إن
الحقيقة  . فيرورة إلى التجنيس القسري من أعلىإلى سياسات ديموقراطية ال تنتهي بالض

دث حلسكان بالقوة بالرغم من أن هذا " ام يتوقع أبدا الحاجة إلى "تجنيسإنه لم يفترض ول
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ء األمة ا. وقوله إن ثقافة مشتركة تستطيع تسهيل الديموقراطية ال يؤدي حتما إلى بنفعال
 الالليبرالي ومن أمثلته األنظمة الفاشية.

 
 -وبالفعل أدى  -أن يؤدي إلى لكن مل فشل في فهم أن السعي إلى التجانس يمكن     

ه . ولم يكن عدم التجانس في حد ذاتولي أكثر بكثير من قبول التنوعالصراع الداخلي والد
. كانت فكرة أن ، بل رفضههلبشري على طول هذا المسار الكريهو الذي وجه الجنس ا

ى أعظم أدت إل إحالل التجانس محل التنوع هي تحديدا التي -ينبغي عليه  -المرء يستطيع 
كثرة  تألفا من ظهرت الفاشية والنازية في بلدين، إيطاليا وألمانيا، .مآسي القرن الماضي

الفاشية  برالية قبل. حاولت النظم القومية الليويات وثقافات محلية موجودة سابقامفرطة من ه
لية حتهميش الثقافات الم ة المتنوعة ودمجها وتجنيسها في حينتوحيد مجموعاتها السكاني

بين القومية  . لذا على المرء أال يندهش ألن صلة قويةباعتبارها من مخلفات الماضي
ر أمر واقع لصالح . وكان السعي نحو التجانس بمثابة رفض وإنكاوالشمولية ظهرت هنا

وانتهى به المآل في معظم  .وزكى اإلفالت من الحاضر كواجب مقدس ،أعلى وهميمثل 
تهديد حيوي ك ثقافي. وأصبح تحديد التنوع الكون أمال خائبا غير قابل للتطبيقالبلدان لي

" أحد المكونات الرئيسية للنظم واإليديولوجيات الشمولية "الوحدة القوميةلتكامل وصحة 
 ،يا ما بعد الحرب العالمية األولى. وكما يالحظ جون كينيطالالتي ظهرت في ألمانيا وإ

كانت الفاشية موسوسة ومتملكة بتوحيد الجسد السياسي عبر كبح آثار العنف وتطهيرها 
 .(2 ,2004، التي غالبا ما كانت تفهم عبر استعارات "طبية" أو "جراحية" )الجتهاومع
 

عه ير موضفي غ منفعة وضعة/فتكل ة تحليلالعقلية للهندسة الثقافيكانت إحدى األسس     
. وبالطبع فالتجانس بعيد عن أن يكون مطلوبا أوليا أساسيا مساويا بين التجنيس والحداثة

، وحتى في أوربا فقد تحدثت العديد من الدول دون حديث والتحول إلى النظام الصناعيللت
قومية لك لم تعتنق كل أشكال ال. وعالوة على ذتعددية الثقافية وتنوعها الداخليالتخلي عن ال

ن األمم ال ( إلى أ1998، 1991. ولقد نبه سميث )ة أثناء تشجيعها التجنيس الثقافيالحداث
ة . فبعض األمم تبدي إحساسا قويا بالهوية القوميينبغي أن تُتصور نقية، ممركزة ومتجانسة

هو ذلك لاألصلي  ، والنموذجيدةومع ذلك فهي تعيش التعددية والتنوع العرقي برغبة شد
في الحقيقـــــة ُعرفت سويسرا كاالستثناء  .(McRae 1983: Schmid 1981)سويسرا
. وتحدثت فنلندا أيضا مع (Schmitter 2003)ـي في عالم من دول استبداديــــة التاريخـ

تتمتع جزر آالند بواحدة من أكثر تشريعات الحكم  1921تجنب التجنيس الثقافي: فمنذ العام 
، في حين أن الحقوق الثقافية ألقليتها السويدية اإلقليمي في أوروبا تقدما وتحرراتي الذا

نيس . وفي مكان آخر نُفذ التج(Passi 1997معترف بها في جميع أنحاء أراضي فنلندا )
: نُفذت المحاوالت البريطانية الدورية ، عدم اطراد وخلسة أكبر مما في مكان آخرببطء

نظيما مما بطشا وت للغة اإلنجليزية على هامشها الكلتي بطريقة أقللفرض قوانين العرف وا
(. وحاولت النخب Cormack 2000، مجيزة بالفعل اإلحياءات الدورية )حدث في القارة

اإلسبانية خالل القرن العشرين فرض التجنيس الثقافي بشراسة أكبر بكثير، لكنها أتت 
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 هذا اليــوم دولة متعددة القوميات بنتيجة عكس المقصـودة وال تزال إسبانيا حتى
(Conversi 1997).        
 
 ، أيسلندا وغيرهماماال لالشتباك في حروب؟ البرتغالهل الوحدات المتجانسة أقل احت  
 

حروب  ما تشمممممممتبك في -أو أبدا -"النقية" نادرا من المسممممممملم به أن الدول القومية         
ي ا نسمممتطيع تحديد حالتين ف. ولعلنال نادرة الوجودن تبقى هذه األشمممك. ولكداخلية أو دولية

 ق القرن العشممممممرين األوربية. بقيت البرتغال آمنة خارج حرائ: البرتغال وأيسمممممملنداأوروبا
لى للمحافظة ع 1974. وشمممممممرعت في صمممممممراع إمبراطوري قصمممممممير في العام الكبرى

ية المتمردة كاتها اإلفريق تل مع كثير من اممتل قا ها لم تكن قط ت ناع )، ولكن  Magoneالقت

أدى مباشمممممممرة إلى الثورة في الواقع إن عدم الرغبة في االحتفاظ باإلمبراطورية  .(1997
االنقالب العسممممكري يسمممماري اإليعاز الذي بشممممر بسممممقوط  - (1974إبريل 25) القرنفلية

وبالمثل تميز تاريخ أيسمملندا الحديث بحالة سممالم  .(1974 -1932زار )ديكتاتورية سمماال
 ( تممم دون طمملممق نمممماري واحممممد1994ونمميممو يمم 17اللممهمممما نممفسممممممممممه )دائممم واسممممممممتممقمم

(Hálfdanarson1995)(5). " متحدثة لغة مخصوصة  ،كانت دائما متجانسة ثقافياأيسلندا
وفي كلتا   .(Hálfdanarson 2000,93) "وموحدة نسمممممممبيا، ومعتنقة نفس العقيدة الدينية

االنطواء والعزلة الجغرافيين  سمماعد عليه -إن اسممتقرار الحدود  من الممكن القول الحالتين
ية ة العنففالقومية األيسمممممملندية لديها نفس النزعكذا "هو الذي أدى الغرض المطلوب. وه -

، ألن هدفها النهائي كان غير قابل للتحويل وخطابها المزهو عن كأية قومية عرقية أخرى
أ عندما بد طابع األمة األيسمممملندية اسممممتدعى شممممعورا بالتفوق العنصممممري ... كان هذا فقط

األيسممملنديون توسممميع حدودهم االقتصمممادية في البحر ما جلب الصمممراع على طول أقاليمهم 
ون التجممانس لعممب دورا وقممد ال قممد يك .(Hálfdanarson 2000,99 -100) التخوميممة "

. وإنما يكن نتاج أية محاولة مركزة قسمممممممرية. األكثر أهمية أن التجانس الداخلي لم يكون
. وفي حالة البرتغال روف وإرث تاريخيين دون كثير عراكبواسممممممطة ظ ُمنح لهذه البلدان

حممدث التجممانس الممداخلي بممإحكممام قبممل الحممداثممة وصمممممممعود الممدولممة القوميممة االسمممممممتيعممابيممة 
(Magone1997). ( 1640وللمرء أن يناقش ما إذا كانت البرتغال لحظة اسمممممممتقاللها )

سة تماما كما  سع اليوممتجان من المؤكد أنه كان لديها وقت . يمكن تصورها على نطاق وا
ل تي تعبئها الدوكاف لتصممممممليب شممممممعورها القومي في غياب وسممممممائل القوممة التقليدية ال

. هكممذا كممانممت الهويممة البرتغمماليممة أو البرتغللممة نتيجممة الجريممان التمماريخي القوميممة الحممديثممة
محاولة . تلك المقدرة أو مسعى مقصود لبناء األمةلألحداث أحرى من أية محاولة تجنيس 

وذلك المسعى يمكن قولهما على النموذج الفرنسي النقيض الذي سعى إلى فرض التجانس 
 . خالفاالخارجية بمسمممماعدة الحماس الثوري على التنوع من خالل القهر الداخلي والحرب

قرون  األكبر عبرثقافي وتجانسممممها النسممممبي إزاء البر لهذا فإن أيسمممملندا صمممملبت تمايزها ال
  العزلة النسبية.
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؟ وسعنا بمثابة أسس لبعض تعميمات أهل يمكن للمثالين البرتغالي واأليسلندي أن يكو       
نستطيع إيجاد أمثلة مشابهة وكذلك أمثلة عكسية خارج السياق األوروبي. ُعرفت كوريا 

دة ح)جنوب وشمال( وفقا للمعايير الدولية بالدولة األكثر نقاء عرقيا في العالم، وكذلك كوا
. في الحقيقة إن كونها شبه جزيرة هيأ أرضية تناحر لبعض ر الدول تجانسا ثقافيامن أكث

من أكثر الحروب عنفا وتدميرا في القرن العشرين، ومنها الحرب التي أدت إلى تقسيم البلد 
 .(1953، 1950)الحرب الكورية  بين جنوب وشمال

 
 -لعالم البلد األكثر تنوعا في اتبين نفس المعايير أنها  -وعلى عكس ذلك شهدت تنزانيا     

سياسي  راع العرقي وأكثر اجتماع( حتى اآلن أضئل مستويات الص1964منذ نشأتها )
مجموعة  120بين أكثر من  -. وتنشر األغلبية من كل بلدان اإلقليم األخرىاستقرارا 

رفية قوانين العال ،اخليا كبيرا فيما يتعلق باللهجاتتنوعا ثقافيا د -عرقية موجودة في تنزانيا 
 %13األضخم بأقل من  . وتعد السوكوما المجموعة العرقيةوالممارسات اليومية العادية

إن السياسات الالاستيعابية  (.2000في العام  % 9.5ر األدنى هو التقديمن السكان )
المعتدلة للحكومة استطاعت تفسير لماذا ُعوفيت تنزانيا من التوترات الكبرى العرقية 

. وبالقابل فقد عانت معظم البلدان المحيطة نة بمعظم الدول اإلفريقية األخرىمقاروغيرها 
( فترات طويلة من الصراع زائير، كينيا، أوغندا، زامبيا، مالوي وموزمبيق -الكنغو)

. عالوة على ذلك فالدولتان الوحيدتان المتاخمتان لتنزانيا اللتان ي والحرب األهليةالعرق
حيث تشكل مجموعة الهوتو  -رافية واضحة وهما بروندي ورواندا لديهما أغلبية ديموغ

( 2002و 2000على الترتيب من الحجم الكلي للسكان ) بيانات  %85و %80العرقية 
هي واحدة من أكثر مناطق رواندا .  قياشهدتا عمليات اإلبادة الجماعية األسواء في إفري -

، مليون نسمة( 7.4جمالي سكان حوالي ، إنسمة للكيلومتر مربع 296كانية )العالم كثافة س
األثر اإليجابي لالختالف ومعظم المواطنين الروانديين نموا غير معتادين على تثمين 

 . الثقافي
 

" ال ترتبط بمجموعة عرقية لغة "محايدة -جعل االستعمال الرسمي للغة السواحلية     
( 1999 - 1922ريري )في تنزانيا الوضع أسهل. وكان الرئيس جوليوس ني -بعينها

أيضا  .لتنزانيا دون إثارة خصومات عرقيةنصيرا بارزا إلحالل اإلنجليزية كلغة رسمية 
 ،اتباع معتقدات إفريقية تقليدية %35، مع حوالي تماء الديني على فقدان دين مهيمنيدل االن
ومرة أخرى  .(6)(2004بيانات طوائف مسيحية متنوعة ) %30مسلمين و %35حوالي 

التوازن والتنوع الدينيين جنبا إلى جنب مع تركة سياسات نيريري العلمانية النشطة  طاعاست
بالرغم من اتهام نيريري باستخدام القوة المسلحة في  - النسبي في المنطقةتفسير السالم 

 ,Connor 1993. وكما قيل في موضع آخر )لساحلية ضد اإلسالميين السياسيينالمنطقة ا

الدول في العالم تنزانيا أكثر من البرتغال وأيسلندا في اشتمالها أقليات ( تشبه أغلب 2004
 .ال توجد بها أغلبية واضحة -البا غ -كبيرة و
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راع ا إلى الصباختصار ال يعد التجانس الموجود سلفا في حد ذاته ظرفا سلبيا مؤدي      
س ولكن التجنيس ليهو منبئ حسن باالستقرار والسالم.  . في الواقعفي األحوال العادية

بأمر  ،تجنيس في الممارسة محاولة مصطنعة، يعني الكذلك. فعكس التجانس سابق الوجود
لى سكان غير متجانسين. وهذا على الدولة ومن أعلى إلى أسفل لفرض ثقافة متجانسة ع

التالي  في القسم ، بما فيه العنف السياسي العرقي.األرجح منبئ وموصل إلى صراع خطير
 . التجنيس الثقافي والعنف الجماعي ي العالقة بينسننظر ف

  التجنيس كحرب

 ،قافيا لضغوط قوممة ال هوادة فيهاعندما تُخّضع الدول متعددة األعراق والمتنوعة ث    
. وقادت هذه الحالة نخب الدولة في حالة دائمة من الصراع الداخليفغالبا ما تجد أنفسها 
. وذلك كأدوات وتعبئة جماهيريةجية كحيل "إلهائية" في حروب خار مرارا إلى االنخراط

تم توجيه  في وقت واحدو .(Knox 2002, 4 ) ال غنى عنها إلنجاز األهداف الثورية
ث ، ونحو الخارج حيداخل ضد االختالفات اإليديولوجية، الثقافية والعرقيةنحو ال الحرب

الستعمارية كأسس منطقية تعمل التهديدات الخارجية والسعي نحو األهداف التوسعية وا
. ناقش المؤرخون المعاصرون باستفاضة ألمة أثناء السيطرة على االنشقاقشاملة لصياغة ا

 . ولى وسنتناولها باختصار فيما بعدحالة الفاشية في أعقاب الحرب العالمية األ
 
 ن، خصوصا ماق ما بعد االستعمار مثاال أصليا، أعطى عركثر حداثةفي األوقات األو     

كنتيجة و .(2001) ( إلى "الحرب على اإلرهاب"1959ظام البعثي العسكري )مقدم الن
ماع ث نطاقات اجتمصطنعة لتجارب االستعمار البريطاني احتوت أراضي العراق على ثال

 Tripp 2007,61-65، الشيعة شرقا والسنة جنوبا وغربا ): األكراد شماالثقافي على األقل

and 108-47). تجاه واضح بذاته يشير عود مركزة العروبة لم يكن هناك اولكن قبل ص
. وبعبارة أخرى لم يكن لدينا سبب لالعتقاد بان هذه العناصر الثالث ستميل نحو الصراع

وبدال من ذلك ينبغي  .(Wimmer 2002,172-80) حسب طبيعتها وكنهها إلى المواجهةب
سياسات  -وأحيانا سبقت  -صاحبت التفتيش عن أسباب الصراع في عملية بناء الدولة التي 

. وال سيما أن عملية بناء األمة القسري (1921تعمار منذ استقالل العراق )ما بعد االس
 Wimmerباسم التعريب بدأت توتر العالقات الطائفية شاقة الشعب إلى أجزاء )

 "أثرا 1958لعام وأنت  تشديد حزب البعث الوسواسي على الوحدة منذ ا .(2002,172-80
كم ح " مؤديا إلى عدم استقرار وانشقاق أكثر احتماال استترا تماما في ظلانفجاريا مرتدا

وأصبحت األغلبية الشيعية  .(Makiya 1993,1998)صدام حسين الشمولي اإلرهابي 
لى قبلية قابضة عضحية هائلة لحكم األغلبية السنية القادم معظمها من منطقة تكريت ال

 .السلطة في بغداد
 
ية ، فعادة تشير األدبيات السياست الداخلية إلى الصراعات الدوليةعندما تُحول التوترا      

 Gordon 1974 ; Mayer 1969 ;Smithإلى هذه العملية كحرب تخريجية أو إلهائية )
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 ،فإنها في نفس الوقت تُشن داخليا فبالرغم من إعالن الحرب ضد عدو خارجي .(1996
للقضاء " وأدوات تصبح الحروب "أسلحة إلهاء جمعي الطريقةوبهذه  .في داخل نطاق البلد

سا فرن ،وضعه وكيال عن الواليات المتحدة صدام حسين على االنشقاق الداخلي معا. استغل
و بريطانيا لشن حرب على إيران: بينما هلك أكثر من مليون شخص "خارجيا" كنتيجة 

ادة ق ،شيوعيين إلى االشتراكيينمن ال -للحرب ذاتها، ُعذب مئات اآلالف من العراقيين
وأتاحت حالة  .Aburish (2001) وأُعدموا –، قوميين وخصوم آخرين أقليات واتحادات

 الحرب أيضا الفرصة لشن هجمات السيانيد الكيماوية على القرى الكردية في الشمال
(Hiltermann 2007; Hirst 1988). هوار الجنوبية واألغلبيةوتزايد الهجمات على األ 

 . الشيعية
 

إمكانية اضطراب اجتماع  على إيران والكويت أثناء فترات ذاتيشير عدوان حسين       
الم  يدي للحرب التخريجيةسممممياسممممي كبيرة إلى مثال تقل  " العراق لما اسممممتطاع. فإذا ما "سمممم 

قية العرتحقيق إجماعا داخليا مهما بدون منح قدر وافر من حكم ذاتي توافقي في أقاليمه 
العراقي أقام  2005. في الحقيقة يمكن االختالف في أن دسمممتور سمممة وطوائفه الدينيةالرئي

) أفضممل ما يمكن من أسممس تسممتطيع صمميانة وحدة دولة العراق ومع  .(
بذلك ية غال لدين ية وا لذاتي ا ما تكون مختلطة جدا، فألن المجموعات العرق ، فإن الحكم ا

وزاد الغزو األنجلوأمريكي  .(McGarry 2007) الصراعات اإلقليمي ال يمكنه إال أن يفاقم
ية ، عرقيمةصمممممممورة همائلمة مؤديما إلى حرب طمائفيمةهمذه التوترات ب 2003 ، وإيمديولوج
، بدال من المقاومة المشمممتركة ضمممد االحتالل األمريكي. في الواقع يمكن القول إن مفتوحة

أمريكي تغذية انقسمممام حاد بين واحدا من األهداف الرئيسمممية طويلة األمد لالحتالل األنجلو
فت حرب الرئيس بوش على ة في جميع أنحاء العالم اإلسمممممالميالشممممميعة والسمممممن . ووصمممممُ
بدأت أثناء أضممممممعف فترة من الوهن الرئاسممممممي وناضمممممملت بعد نتائ   -اإلرهاب بدورها 

  .مرارا كمثال للحرب اإللهائية -ة االنتخابات األكثر شكا في تاريخ الواليات المتحد
 
ت مرارا لترميم النظام تح -االستبدادية والشمولية كلتاهما  -نُّصبت الديكتاتوريات       

" التجنيسية على شعوب . وكقاعدة أسفر فرض سياسات "بناء األمةنيةراية الوحدة الوط
رها التي أدت بدو ؛(Connor 1993)" موازية األمة تفكيكمتعددة الثقافات عن ممارسات "

ومن ناحية أخرى، كان األكثر تفتتا تاريخيا هو كيان الدولة، . السياسيإلى مزيد من التفتت 
ا فاشية في إيطاليلماذا ظهرت الفالمفروض.  استبدادا هو نظام الحكومة الوحدويةواألكثر 

لدولة ا ن؟ كما سنرى فإن أحد األسباب الرئيسية هو النمط المتماثل لتكوّ وألمانيا خصوصا
ارات كثرة هائلة سابقة من اإلم ، الذين شملت وحدتهما السياسيةالذي تطور في هذين البلدين

حلل بطريقة أكثر وهذا سيُ  .(Conversi 1999) والجمهوريات المستقلة وشبه المستقلة
عدم ب حتى الديكتاتوريين األشداء على علم. ومع ذلك ف"تفصيال في قسم "توحيد القوميات

. واالستجابة تكون في كثير من األحيان للمتأصل ومحدودية تحمل هذه الحلواالستقرار ا
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، وهو نمط متواتر طوال التاريخ الحديث من مع مطلقة العنان لدوامة من إرهابتصعيد الق
 .لفرنسية إلى الستالينية والبعثيةالثورة ا

 
 ، تُغوى األنظمة أحياناعارضة الداخلية وتحقيق االستقرارعجزا عن التغلب على الم      

. وعلى سبيل المثال كانت يتهاارجية في محاولة خندق أخير لدعم شرعباعتماد حروب خ
هذه هي حالة أرجنتين الجنرال ليوبولدو جاليتري ومملكة متحدة رئيسة الوزراء مارجريت 

 see Arquilla and Rasmussen)1982تاتشر خالل حرب جزر فوكالند في العام 

صراع دولي ن حرب واالنخراط في (. ويُعتقد ـ خطأ في أكثر األحيان ـ أن إعال2001
: مدعوما بدعاية ي بعض الحاالت ثبت أن الغرض ناجح. وفيخدم غرض توطيد النظام

يرا ، مثبيا منحه أوج الشعبية الجماهيرية، فإن هجوم موسوليني على إثيوإعالمية قوية
ارقة من األف "اإليطاليين برسالتهم التحضيرية "لتنمية" االقتصاد الحبشي و "إنقاذاعتزاز 
حدود وآلية لحمة  ومرة أخرى مثلت الحرب صانع  .(Labanca 2004, 2005)أنفسهم 

ظام والشعب بلغ الن، االقتصادية والثقافية في الوطن: أثناء غزو إثيوبيا "للنخب السياسية
حياة ة دائمة لل، ود موسوليني أن تكون حالمنزلة أقرب إلى شعور صوفي مشترك اإليطالي

ووهبت النساء الذهب للوطن فتخلين عن خواتم  .(Gentile 2003, 118) ة"الجماعية لألم
أن  ثبت(. ود ضخم بمذبح أرض األجداد بروما )مذبح الوطنزواجهن وقذفن بها في موق

 . الصراع حاسم لتوطيد الفاشية
 
اقتالع األنظمة نفسها ، يمكن للحروب أيضا جلب االنكسار لطرف الحرب وومع ذلك      

( نتيجة 1983ـ 1976. هكذا انهارت الطغمة الدموية الحاكمة في األرجنتين )هاالتي شنت
األمثلة الحديثة األخرى . وتشمل فوكالند ذات االثنين وسبعين يوماهزيمتها في حرب 

ا، يت وإسرائيل ؛ صربيا ضد سلوفيني، الكوللحروب "اإللهائية" المفلسة العراق ضد إيران
 .ثيوبيا ضد الصومال وإريترياكرواتيا، البوسنة وكوسوفو؛ إ

 
. وتحدث أكثر جرائم حقوق اإلنسان تطرفا ـ اإلبادة أيضا بالمحو لكن الحرب ترتبط      

. ووقعت اإلبادة الجماعية أعقاب الحروب أو تحت ظروف الحرب الجماعية ـ عادة في
اء مية للقضركية الطامة العال، إذ استغلت النخب الترمن أثناء الحرب العالمية األولىلأل

 .(Bloxham 2003; Mann 2005; Melson 1992" محتمل للغرب )على"طابور خامس
 ;Fettweis 2003وبالمثل نُفذ معظم المحرقة أثناء توسع ألمانيا شرقا وانسحابها الالحق )

Levene 2005; Mann 2005).  وقتلت قوات الشرطة النظامية اليوغوسالفية أثناء قصف
 .(Bartolini 2006عددا من الكوسوفيين أكبر مما قتلت قبله ) 1999 حلف الناتو في العام

هذه الحجة حول الدور المركزي للحرب في اإلبادة الجماعية والتطهير العرقي معروفة 
 ,for an overviewومكررة على نطاق واسع في معظم أدبيات دراسات اإلبادة الجماعية )

see Bartrop 2002; Conversi 2005 and Shaw 2003). 
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جزء من الحجة المقدمة في هذا المقال هو أن حدوث الحروب التخريجية أكثر احتماال       
يمية قلأثناء بناء الدولة عبر تجنيس قومي يعتدي على التعايش السلمي للجماعات اإل

. والتخري  جذاب لألنظمة السلطوية الممركزة كنضال لتنظيم أو واالختالف الثقافي الدائم
ال داخلية أص صراعات" قذف . وتعني "يخرجنوعة ومتعددة الثقافاتلة مجتمعات متلمماث

، من لكثير من المجموعات ممكنة التفتت. وهذه وسيلة مشتركة نحو العالم الخارجي
، من مجموعات حرب الحضرية إلى الشعوبيين الجذريين : من الفئةى أكبرهاأصغرها إل

التفسير الدوركهايمي التقليدي أن هذه األشكال من . ولعصابات إلى اإلمبراطورية العظمىا
لى قادرين ع ()أو الطامحون يا قد ال يكون القادة الحاليونالتخري  تنت  إحساسا تضامن

ويفضي التخري  غالبا إلى استهداف كباش فداء داخليا وخارجيا  .(7) إنجازه بطريقة أخرى
تجزم  . وبعبارة أخرىاإللهائيةات الذين يصبحون غلمان مفشة على أكمل وجه لإلستراتيجي

االنقسام  عن مقاربة السياسة الواقعية التقليدية بأن تحويل االنتباه مطلوب من أجل اإللهاء
 .والتناحر الداخليين

 
لة والتماسك على القوميات بقيادة داسات القومية ُطبقت فرضية التفتت/وفي در       

 ،قا حالتي الفاشية والبعثية. أما بين األمم بال دولةنا ساب. وذكروالقوميات بدون دولة كلتاهما
حزب العمال الكردستاني  ،(Conversi 1997فنضال منظمة إيتا في إقليم الباسك اإلسباني )

 Irvinالجيش الجمهوري األيرلندي في إيرلندا الشمالية ) ،(Entessar 2007في تركيا )

. عكس جميعها هذه اإلستراتيجية( تTronvoll 1999( ونضال التحرير اإليرتري )1999
افة ستوعبة بقوة في ثقوُطبقت هذه المقاربة على نشوء قومية أقلية متطرفة في مناطق م

وتتجاهل الرؤى العضوية  ،(Conversi 1997,1999بالتالي ـ مفككة داخليا )مهيمنة و ـ 
 سات. وتتحدث الدرات دائما مصدرا للتماسك االجتماعيلألمة أن ثقافة مشتركة ليس

" " أو "سياسات المماثلةالمماثلة المكسورةباألحرى عن " األنثروبولوجية الحديثة
(Harrison 2002, 2006). نازعاتفض المأُدمجت نتائ  مماثلة في نظرية " وكذلك "
(Kriesberg 1998). 
 

يون ن الفرنسنديويرو. اندفع الجية من الثورة الفرنسية وما بعدهاتتوافر األمثلة التاريخو     
بية ة الشع، التي أدت إلى االنتفاضلبناء عقلية حصار (1792األول ) للحرب ضد التحالف

. وكانت هذه في الحقيقة استجابة وطنية للخطر الماثل في االرتدادات األولى بعد أقل من عام
يتحرى القسم التالي هذا التطور في و .(Conversi 2007a,bواالنشقاقات الجماهيرية )

 جيتين لتأجي  الحرب القومية كما تطورت تاريخيا في ألمانيا وإيطاليا. حالتين نموذ
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: الطريق األصعب إلى التجنيس توحيد القوميات  

 
من المفارقات أن توجد جذور بعض أشكال القومية الوحدوية األشد تطرفا في الرغبة     

ارضة ار متعاالجتماعي وأفك في التغلب على التفتت المستمد من رؤى متنافسة للنظام
لمانيا قبل طاليا وأ. وهذا يتطلب الكثير للتعامل مع طريقة تطور القومية الحديثة في إيلألمة

 .   وبعد التوحيد
 

، قومي كشكل مميز من أشكال القومية( التوحيد الChapter 4 ,1993عرف بريولي )    
 إلى دم  أقاليم ذات . يهدف موحدو القومياتمام خاص بحالتي إيطاليا وألمانيامع إيالء اهت

 ". وطموحهم  الطاغي هو توحيد "شعبظمسيادة مقسمة سياسيا في وحدة سياسية شاملة أع
. ومن ثم فإن هدفهم هو القضاء على الحدود ةال يزال مقسما سياسيا في دولة قومية واحد

ل مث ،بين الوحدات شبه المستقلة األصغر، المحلية أو اإلقليميةالسياسية سابقة الوجود 
( بأن التوحيد القومي يتطور 1993بريولي) . ويجادلودول المدينة ، اإلماراتتالدوقيا

بالفعل  ت( وتكون قد تطوريكون صميم اإلقليم وحدة واحدة )اإلقليم القومي بقوة أكبر عندما
ات ، االتحاد الجمركي واالتفاقيفي الحالة األلمانية وفر التحالف. ومعالم الدولة في الماضي

 ز. ولعل أهم ظرف يبرارا مناسبا لظهور التوحيد القوميدة سابقا بين الدول إطالموجو
لدول ا( على استغالل نقاط ضعف عندما تقدر دولة محدثة موحدة )مثل بروسيا أو بييمونتي

 .   األخرى في اإلقليم المقومم
 
 مضامينها وال فهمت مما يؤسف له أنه لم يتم إدخال مزيد من التطوير على هذه الحجة      

شكال القومية ومي إزاء أ. ويُفتقد تفسير للتطور والنتائ  المميزين للتوحيد القعلى أكمل وجه
ة ي. سعت كل من ألمانيا وإيطاليا إلى بناء دولة قوم(األخرى )االنفصالية، التحررية، إلخ

 ط، نظم اقتصادية وأنماموحدة على خليط من دول مستقلة، مناطق ذات سمات لغوية مميزة
. والحظ عدد أقل مؤرخون قلة بين ألمانيا وإيطالياوقارن  .(Conversi 1999حياة ثقافية )

( هذه 2000. وتتبع نوكس )ما الشموليالصلة بين التركيب األصلي للبلدين وبين تطوره
لمشتركة ا ، معززا هذا التتبع بنقد للبحوث التمييزية السابقة مغفلة أنماط الثقافةالصلة بدقة
. في الواقع خدمت الترسانة الخطابية الوحدوية الكاملة التي عبئتها الدولة القوميةلتكوين 

ا لما كان اإلقليم مجزأ جد. وة لدوائرهاالحركات الفاشية بدقة غرض إخفاء التجزئة الداخلي
شف . ويكلتأكيد األكبر على الوحدة ضروريا، كان اإلى أمة مشتركة موحدة فلكي يتحول

. فقد ظهر ة نفسها عن هاجس حقيقي مع الوحدةعلى رمزية الفاشيإلقاء نظرة فاحصة 
ة جماهيريلمظاهرات الفي الشعارات الفاشية وارتفع في ا Littorioالرمز القضائي الروماني 

(. Gentile 2005" وكذلك فعل نفس االسم فاشيو )حزمة( )رامزا إلى "القوة في الوحدة
كان تجنيس األصل المشترك واحدا من السمات ، يدا على التماثل العضويعلى العموم فتأك

 . وكما الحظ المفكرون االشتراكيون علىصعود الفاشية في عديد من البلدانالرئيسية ل
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، فإن تناوب االستراتيجيات القومية واإلمبريالية خدم نطاق واسع في إيطاليا قبل الحرب
 seeمأساوي )غرض توطيد النخب في زمن تغير اجتماعي سريع وتوسع صراع طبقي 

also Habosbawm 1983ؤقتا (. وفي كل من علمي اإلناسة واالجتماع اختفت م
انب و، برغم  أنها ال تزال تستطيع تقديم أدوات مفيدة لفهم جالتفسيرات الوظيفية الواسعة

 . مختلفة من الصراع االجتماعي
 

ناك عالقة ه" ( قبل الحرب بقليل أن:1910 -1840الحظ ويليام غرهام سمنر )      
. لعداء والحرب تجاه جماعة اآلخرينتالزم بين الصداقة والسالم في جماعة نحن وا

نة ت، خوفا من أن تُضعف الفنها تصنع السالم في الداخلفالحرب مع الغرباء ضرورة أل
(. كان حديث سمنر عن القابلية Sumner 1979, 12)الداخلية جماعة نحن في الحرب"

رول العصر اإلمبراطوري الغربي واسعة النطاق التي أدت في للحرب جزء ال يتجزأ من 
تي آذنت ل. في الواقع كانت هذه دالئل بناء الحدود نفسها انهاية إلى الحرب العالمية األولىال

التخريجيون أن تشديدا على اآلثار ومع ذلك لم يذكر سمنر واالستراتيجيون  .بالمأساة
 كالما . وفي الواقع فإنيمكن أن يوفر بديال للحربلخارجي اإليجابية لالختالف الداخلي وا

 .فسات داخل الدولة وامتثالية ملحةفي عصر منا امثل هذا لم يكن مناسب
 
ببطء ولكن باطراد إلى دافع ، تحول التوحيد القومي اإليطالي وكما توقع أكتون      

أن  بيق بعد. وُوضع جدول أعماله الواسع المتطرف قيد التط، توسعي وإمبرياليتحرري
وه . وهذه العملية متعددة الوجنسيون السابقون على آليات السلطةاستولى المثقفون الروما

ا تضافر ا جزئي، لكن المؤرخين اإليطاليين استطلعوبما ال يمكن وصفها في مقال نظري جدا
(. see Tranfaglia 1973، الثقافية والهيكلية المؤدية إلى الفاشية )المسارات السياسية

بين  طت قيمة كبيرة للتنافسوسع توحيد القومية اإليطالية في انسجام مع بيئة دولية أعت
لى الحرب . وما لبثت القارة األوربية أن أصبحت غارقة في الدعاية المحرضة عاألمم

. ومن المثير أن الشعب اإليطالي لم يكن راغبا في االشتراك في وهستريا النعرة القومية
انا وحماسة للحرب عبر الفكرية واإلعالم أعطيا الحج  األكثر بيالحرب إال أن النخب 

، هدفت (dorsi 2005وصحفيين بارزين ) ،، مفكرينعمل فنانين، روائيين، شعراء
جهودهم اإلعالمية إلى تحويل شعب من فالحين مسالمين إلى جنود جاهزين للحرب 

 -" ناإليطاليين "مسالمي. فقد كان معظم لوطنمستعدين للتضحية بحياتهم من أجل قضية ا
ارتياب عميق في نخبهم وكان لديهم  -( 1861لم يتماهوا تماما مع الدولة المشكلة حديثا )

ما كانت . وربين واإلعالم الذين تالعبوا بهم(ومصاحب بال مصداقية في المفكرالسياسية )
ق تفقيقة ا. وفي الحبة األكبر جرحا في تاريخ إيطالياالحرب العالمية األولى هي التجر
ي الذي ولدت منه الحركات الحواء الثقافي واالجتماعمؤرخو الفاشية على أنها كانت "

جماهيرية سبقت الفاشية  (, حيث أعطت تجربة تعبئةSemelin 2006, 281" )الفاشية
اما تحت ذت تمنُف -" مابعد اليعقوبية والنابليونية "أمة في قتال . وما كانت الرؤيةوألهمتها

المية ال الجذري للحرب العلتخطر على البال قبل تجربة االستئص -يني وهتلرحكم موسول



20 

 

 :يةرة بين الثورة الفرنسية والفاش. ويكتب نوكس بفطنة مقيما عالقة سببية مباشاألولى
العام في  بدأتاهيرية كانت الديكتاتوريتان الفاشية والنازية طفلتين من عمر سياسات جم"

كالخياالت الهائجة للجمعية الوطنية التي ذهبت  -جماهيريةغيرت السياسات ال"و. "1789
. وصهرت أصول سياسة الدولة إلى األبد -بفهم مشوش 1793-1792رب ضد أوربا للح
 (.     Knox 2000 , 1" )اسة الخارجية والسياسات الداخليةالسي

 
تضامن يز "الية أن تسهم إلى حد ما في تعزتستطيع أشكال القومية المدنية والليبرال      

(. ولكن بناء التضامن هو see Mason, 2000" بين الطبقات االجتماعية )الديموقراطي
ة دحاول القالمدعم للطغاة عبر التاريخ الحديث. وبينما أيضا برنام  العمل الفكري ا
 أصلة في حين ُهيئت أخرى، فُككت تضامنات قديمة ومتالثوريون تكوين مجتمعات جديدة

ة يموسوليني مصرا على استبدال الثقافات المختلفة لشبه الجزيرة اإليطال . وكانلالنطالق
وكان  .ي التي تمد بالوسائل لهذه الغاية. وكانت الحرب هبشعور أعلى بالهوية اإليطالية

( فيما يتعلق 1979)يل فالحي إيطاليا إلى "إيطاليين" كما كشف فيبرالمظنون بالحرب تحو
عقاب الحرب أل فيبر بأن الشعور بالهوية الفرنسية برز في . ولقد جادبالرجال الفرنسيين
ن في هزومي. في الحقيقة ثبت أن هذه هي حالة كل من المنتصرين والمالعالمية األولى فقط

 لحرب العالمية األولى أيضا تزامن. وأظهرت تجربة ترسيم حدود االحرب العالمية األولى
إن "بناء (. في الواقع Mosse 1975دني )" مع االقتالع النفسي الب"قوممة عامة الشعب

 ,Connor 1972ن على نحو وثيق حتى ضمن نفس البلد )األمة" متجاورا األمة" و "تفكيك

س لبرنام  العمل (. وفي وقت الحق ُحولت تجربة الحرب إلى أسا89-117 ,1993
ين في األمة ح: طالبت إمالءات بناء األمة الموسوليني بأن تُدم  طبقة الفالالسياسي للفاشية

 .(8)(Griffin 1995, 41-2اإليطالية وكان العنف الجسدي هو تذكرة دخولهم )
 

" خالل فترات "قوممةيعد التجنيد العسكري اإلجباري ممارسة مركزة جذابة جدا        
( في الشئون 1831 - 1780. ويشهد التأثير الهائل لكارل فون كالوزفيتش )عامة الشعب
م . وربما كان مستقبليو إيطاليا وفاشيوها ههذا التفكير اإلستراتيجيلى نجال العسكرية ع

: نادى فيليبو توماس مارينيتي تشجيعا للحرب كأداة لبناء األمة أكثر النخب األوربية
بابيني  . ومجد جيوفانيالحرب "واهبة الصحة الوحيدة للعالم"( ب1944 -1876)
 .(9)(Grriffin 1995, 23-24) "( الحرب كـ "مصدر للتجديد القومي1956 -1881)

( 1945 -1892ريناتشي )ووصف الفاشي المتعصب المعادي لإلكليروس روبرتو ف
 وصاغ بنيتو .(10)(Griffin 1995, 32-34" )الحرب كـ "قابلة لشعب إيطالي جديد

من  لتعريف الحشد المليوني trenchocracyموسوليني نفسه مصطلح الترنشوقراطية 
ال الحربي إلى أبط. الذين حولهم طقس االنتقال ، المسرحينالمطرودين المحاربين القدماء
: وكانت التجربة الرهيبة المملوءة ألما للحرب في الخنادق هي بداية " جديدةمن "طبقة نبالء

 ونظر الفاشيون، .(11)(Griffin 1995, 71-72مران لهذه الساللة الجديدة من الرجال )
ترسيم الحدود  : ويستطيع دور، تحفيز وتنشيطنف كقوة تجديدلمستقبليون إلى العالقوميون وا



21 

 

وكانت  .عسكرية في قيام الفاشية وتوطيدهاتفسير الدور المحوري للفرق المحاربة و شبه ال
هذه مآثر وسائل اإلعالم التي مارست تأثيرا هائال على الوعي الشعبي عبر الجذب الشديد 

 .لفاشي بالشمولية والتجديد الجذريقبول المواطنين مسالمين وغير محبي الحرب إلى ال
 

مناهض بعمق البشرية " للمجتمعات موما فاالعتقاد بأن العنف تهيؤ "طبيعيع    
قاد ممارسة (. وبزغت من الحواء اإليديولوجي لهذا االعتKeane 2004, 8للديموقراطية )

طريقة واحدة يمكن للجماعات أن تحمي أنفسها من عنفها الخاص باجتماعية محتجة بأنه 
(. وهذا يعيدنا إلى نقطة Keane 2004,10فقط وهي اختيار ضحايا بدالء من خارجها " )

ية مفائتالف الديموقراطية مع الدولة القو -أي البعد عن توزيع "السالم الدائم"  -انطالقنا 
. لذلك يستطيع المتشككون في الديموقراطية بسهولة تحديد الحديثة قائم على أسس مهزوزة

. أظهر هذا المقال اعورار الصفقة الفاوستية سلبية بين الديموقراطية والقوميةلصالت الا
ين ا تبناها تاريخيا معظم الليبراليللديموقراطية الليبرالية مع تجنيس الدولة القومية كم

. وهناك حاجة لكتابة مقال جديد كامل الستكشاف شراكة نوصناع السياسة الغربيي
مرجح أنها قائمة على أسس هشة ، التي من المة الليبرالية الجديدةطية مع عولالديموقرا

 .جدا
 

 استنتاجات

 

، يةلسياسية الشعب. فقد توسعت المشاركة الديموقراطية والقومية باتساع معانمت ا      
الها . هكذا فعلت القومية في أشكنتخاب العام منذ الثورة الفرنسيةالسياسات الجماهيرية واال

ملية . وصاحب هذه العالنفصالية، اإلمبريالية أو ااء الوطنية أو الصراع العرقية سوالمتعدد
ف العمل شرعيا فقط أثناء التصر . فتستطيع الدولةالكثيف هاوانتهاكسلطة الدولة تدخل 

 . اد مفردات قومية وخطاب ديموقراطي" أي بواسطة اعتم"باسم الشعب
 

لشيوعية في اآلونة األخيرة إلى أفضت التحوالت إلى الديموقراطية من ا      
 .بنداءات تقرير مصير و تأكيد وطني" مصاحبة في كل مكان ات مكسورةديموقراطي"

صدير نموذج وهذا أدى بعديد من المراقبين إلى الشك في كامل فضيلة محاولة ت
. وبالمثل أدى توسع العولمة بعلماء آخرين إلى الشك في نفس جذور الديموقراطية الغربية

سي لهذا كان الهدف الرئي . وفي العلوم السياسيةطية الليبرالية كما تُتصور حاليايموقراالد
. وتوجد اآلن جملة من الدراسات العلمية ذات التأثير نظرية السالم الديموقراطي "النقد "

فيا للعديد من المشكالت مدعية أن الديموقراطية الليبرالية ال يمكنها إعطاء دواء شا
  .ها تتجه إلى تعزيز الصراع العرقي، فضال عن تدمير البيئةدال من ذلك فإن، وبالمعاصرة
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واألكثر سخرية أننا استطعنا التسامح مع الشك في أن الحث السابق على الدمقرطة       
. وبالرغم من بالغة الخطاب الرسمي للرئيس بوش واقعيا على أعتاب العالم العربي يقف

زيد من الدمقرطة في الشرق ها يقاومون بشدة نداءات إلى مفإن الواليات المتحدة وحلفاؤ
. ويبدو أن انهيار العراق تحت إدارة الواليات المتحدة قد تم لمنع الديموقراطية األوسط
. وبعبارة أخرى عندما تتصادم الديموقراطية صنع من الوصول إلى العالم العربيمحلية ال

 .عتبر قيمة عالميةفإنها ال تعُد تمع مصالح الواليات المتحدة 
 

وكما حذر الليبراليون التقليديون فإن إحدى المشكالت المحتملة أنه ال تزال هناك نزعة     
 ل, وقد يكون هذا وضعا خطرا في عصر يهيمن فيه تغلغهيرلخلط الديموقراطية بحكم الجما
لمنفلتة ا ، تلك الوسائل التي تسيطر عليها مصالح الشركاتوسائل اإلعالم على الرأي العام

(Crouch 2004; Herman and Chomsky 1988.) 
 
ألهمت أفكار مل عن الحكومة التمثيلية والديموقراطية إلى حد كبير مشروع وودرو       

. وكذلك استمد مبدأ 1920والعام  1918وربا بين العام ويلسون إلعادة رسم خريطة أ
ة األولى جذره من فكرة مل حول تقرير المصير الذي أعلنه المنتصرون في الحرب العالمي

ت . ولكن حجة مل فُندالمتطابقة"بلدان المتجانسة أو "المزايا المزعومة التي تتمتع بها ال
مل . وتشتنوع ال يرتبط بالحكم االستبدادي، أي أن الإثبات االدعاء المعاكس عن طريق

مليكا وآخرون المقاربات البديلة منظور التعددية الثقافية المؤثر الذي قدمه ويل كي
(Kymlicka 1995; Kymlicka and Opalski 2001; Kymlicka and Patten 2003,)  

 الذي تعاملنا معه هنا مرورا فحسب لما له من طابع معياري إلى حد كبير . 
 

بمعنى  في عصر قومي Demosكحكم الشعب غالبا ما تُفهم "الديموقراطية"     
. وبال شك يجعل االدعاء بأن الديموس األمة()أو   Ethnos" أي حكم العرقيةاثنوقراطية"

تهم المدنية" تأييد حج القوميةبقا من الصعب على المدافعين عن "واإلثنوس غالبا ما يتطا
على األقل واحدة  1945. كانت التجربة األوربية حتى العام ضد مؤيدي "القومية العرقية"

 يابة عن الديموس أومتصرفة بالن ،ق الالمنازع فيه لإلثنوس المهيمنمن تجارب التفو
. وإذا ما استحوذ اإلثنوس على الدولة كان الهدف عادة ترسيخ شعور مواطنة الشعب وباسمه

 ،، التعليم اإللزامي بر أدوات سيطرة الدولة مثل الجيش، عسطة االستيعابعرقية بوا
 .واألهم من ذلك كله وسائل اإلعالم

 
ي كن اختبارها  ف  بعيدة المدى في شكل تعميمات يممن المخاطرة جدا استطالع نتائ     

 :ات القوية مما سبق. ومع ذلك سأحاول استخالص بعض االستنباطعصر ما بعد وضعي
اكمة ب النخب الحيسلم السكان المتنوعون من المعاناة تحت نير االستبداد بقدر ما تتجن

ببطء  ثقافي األغلبيات. وعلى العكس يحث التجنيس وتآكل االختالف المحاوالت التجنيس
ة غير . ويصبح التنوع في بيئحميمين وضيقي الشعور تجاه التنوععلى أن يصبحوا غير 
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عرضة  المهيمنة . وفي هذا السبيل يمكن أن تصبح الجماعات العرقيةةمهيأة للتنوع إشكالي
مط ن: يميل األفراد الذين تعرضوا طوال حياتهم لنوع واحد من للتعصب بصفة خاصة

ا ح. إنهم يميلون إلى أن يكونوا أقل تسامومنعزلين ،، شكاكينة إلى أن يظلوا متعصبينالحيا
حتى و ، اإليديولوجيافي، البيولوجي، االجتماعيالثقبكثير مع أي من أشكال التنوع )

محل المصلحة واالنجذاب . وفي أوقات التجنيس يحل الشك وانعدام األمن (البيئي
 .     المشتركين

 
واصل أو إما متوالتبادل القويان بين الثقافات )برة المقابلة يستطيع االتصال وبالخ      

ذبين أكثر نحو االختالفات األوسع، بما فيها عرضي( جعل كل من الجماعات واألفراد منج
لى ع. ومن ثم تميل المجتمعات المتعددة ثقافيا إلى تسجيل مستوى أاالختالفات في الرأي

ى أن . وهي تميل أيضا إلبير، حقوق اإلنسان والحريات المدنيةفي متغيرات مثل حرية التع
. وبعبارة أخرى فإن ية الثقافةتكون أكثر مقاومة للدكتاتورية من المجتمعات واحد

الثقافية  حقيقة أن االختالفات الديموقراطية واالختالف الثقافي غير قابلين لالنفصال برغم
 -توجد  . وبالتأكيد يمكن أنطية أكثر إشكاليةياسات الديموقرا" تستطيع جعل الس"المسيسة
ال تهدف إلى  محاوالت لصياغة أشكال من التضامن الديموقراطي والقومي -ووجدت 

 .تجنيس كل المواطنين
 

، هناك شكال واحدا (Conversi2007aعالوة على ذلك وكما قلت في موضع آخر )     
يا قد كان مطلوبا أول -وجه التحديد  التوحيد اللغوي على -على األقل من أشكال التجنيس 

(. ومن رؤية نفعية Gellener 2006لعديد المجتمعات الحديثة السائرة على نحو سلس )
اإلدارية على خلفية العمالنيتها. وباستعمال مجاز ميكانيكي  محضة فقد ُرفضت ثنائية اللغة

وإذا استعملت  .من الوقود للحصول على محرك عامل ، تحتاج إلى نوع واحد فقط عملي
. يؤكد هذا التشبيه أساسا ئز جدا أن ينفجر المحرك أو ينصهرنوعين من الوقود فمن الجا

ان هذا تعليال عقليا إلى حد بعيد، و تعليال أصليا . وكا جيدا لحث الدولة لواحدية اللغةعقلي
ح سمت . وما لم يمزج المرء بين اللغة والثقافة فإن لغة مشتركة يمكنها أنفي عصر عقلنة

 . بدرجة كبيرة من التنوع الثقافي
 

اإليديولوجي الذي ، وينبغي أال يُخلط بالحواء أخيرا، هذا مجرد مطلوب أولي عملي    
 "، ويحافظ التنوع على الحريةتنوعتثير الحرية ال" :وضعته حتى اآلن. وكما ذكر أكتون

ظهور لتجنيس إلى التاتورية وا: تتجه الديك(. وبالمثل فالعكس صحيح أيضا289 ,1919)
: سعت أنظمة القرن العشرين الشمولية إلى التجنيس التام لمواطنيها إلى حد اإلبادة معا
فة . وقد تكون النتيجة الطبيعية المألوجماعية للمجموعات التي اعتُبرت "انتروبية مضادة"ال

 ،، القواعد، المهارات، المهنشاملة الفنون -أن المحافظة النشطة على الثقافات المتميزة 
 .أمر بالغ األهمية لكال السالم والديموقراطية العالميين -والرؤى العالمية 
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 الهوامش

 
 .( من أول من نّظر هذه العالقة1983كان دويل ) -1
، انظر والعالقات الدوليةمن أجل محاولة مبتكرة ممتدة عبر علم االجتماع  -2

Rosenberg (2001). 
 -حركة مظلتها واسعة تحتوي القاعدة -سلفية العالمية ( بأن ال2002يجادل روي ) -3

ء تنتقل ثقافة اآلبا : لم تعدع من الجذور والفجوة بين األجيال، االقتالتتميز بالالأقلمة
 ، ويالحظ روي أيضا أن ارتباطها الوحيد بفلسطين أن محنة الفلسطينيينإلى أطفالهم

 .توفر سهما آخر في كنانة السلفية
تعبير انتروبية مضادة على الخصصية الثقافية التي  (84-62 ,2006)يطلق غللنر  -4

رض أن ، وبالتالي من المفتالممتد في كافة التنظيم السياسي تقاوم التوزيع المتساوي
 .إلى وحدة قومية تامةتحول دون التحول من النظام السياسي قبل القومي 

، ولكن 1918ديسمبر  1في التاج الدنمركي أصبحت أيسلندا دولة ذات سيادة تحت  -5
يونيو يوما وطنيا أليسلندا حين يحتفل البلد كله بالعودة   17أُختير يوم 

(Hálfdanarson1995.) 
وحيث توجد حركة  %98تبقى زنزبار هي االستثناء مع أغلبية مسلمة تعادل  -6

 . (1964و انضمامها ( مع تنجانيقا )انفصالية نائمة منذ اندماج الجزيرة )أ
ا يجدر ذكره كيف شارك إميل دوركهايم في الرأي الناسب التجانس إلى مم -7
: حيث البنية االجتماعية ذات "موعات معينة تدامجت معا بواسطة "التضامن اآلليمج

 .يزها هو تجانس قطاعاتها وتشابهها، وما يمة معينة تتوافق مع التضامن اآلليطبيع
 .فيها هو الغالب فهي مختلفة تماماي أما بنية المجتمعات التي يكون التضامن العضو

م أجهزة مختلفة ، ولكن عن طريق نظاقطاعات متشابهة ومتجانسة وهي التتشكل من
 Durkheim، وهي في حد ذاتها مشكلة من أجزاء مختلفة )لكل منها دور خاص

1933,181.) 
-in Griffin1995, 41)، ج الفالحين في األمة اإليطالية "ادمابنيتو موسوليني " -8

42). 
 (.(in Griffin1995, 23-24" جيوفاني بابيني "الحرب مصدر تجديد قومي -9

 (.in Griffin1995,32-34) ""الحرب قابلة لشعب إيطالي جديد روبرتو فريناتشي -10

 .in Griffin (1995)بنيتو موسوليني " ترنشوقراطي"  -11
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